Systém pojištění vkladů – Informační list pro vkladatele
Základní informace o ochraně Vašich způsobilých vkladů
Způsobilé vklady u Citibank Europe plc
Deposit Guarantee Scheme (“DGS”) (1)
jsou chráněny u:
Limit ochrany:

€100,000 na vkladatele na úvěrovou instituci (2)

Máte-li více způsobilých vkladů ve Všechny Vaše způsobilé vklady ve stejné úvěrové instituci se ‘sčítají’ a celková
stejné úvěrové instituci:
částka po součtu je omezena limitem ve výši €100,000 (2)
Máte-li společný účet s jinou osobou /
Limit ve výši €100,000 se uplatňuje na každého vkladatele zvlášť (3)
jinými osobami:
Lhůta pro výplatu v případě selhání
20 pracovních dní (4)
úvěrové instituce:
Měna výplaty:

Euro nebo, v případě poboček irských bank provozujících svou činnost v jiném
členském státu Evropského hospodářského prostoru, měna takového
členského státu.

Kontakt na Citibank Europe plc
Prosíme kontaktujte svého obvyklého zástupce v Citibank Europe plc.
ohledně dotazů týkajících se Vašeho
účtu:

Kontakt na DGS za účelem získání Deposit Guarantee Scheme
dalších informací ohledně náhrad:
Central Bank of Ireland
PO BOX 11517
Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Tel: 1890-777777
E-mail: info@depositguarantee.ie
Další informace jsou dostupné na:

www.depositguarantee.ie
Za účelem potvrzení, že Vám byl tento Informační list doručen, prosím vyplňte
údaje níže a připojte svůj podpis:

Potvrzení o obdržení informačního
Jméno vkladatele:
listu vkladatelem:
Podpis:
Jméno podepisující osoby:
Datum:

Dodatečné informace
(1)

Systém odpovědný za ochranu Vašich způsobilých
vkladů
Váš vklad je chráněn zákonným systémem pojištění vkladů.
Dojde-li k úpadku, budou Vám Vaše vklady vyplaceny až do
výše €100.000,-.

Pokud nebude splatná částka k dispozici do sedmi pracovních dnů, bude
vkladatelům zpřístupněna příslušná částka jejich způsobilého vkladu za
účelem pokrytí životních nákladů, a to do pěti pracovních dnů od příslušné
žádosti. Příslušná částka bude zpřístupněna pouze na základě údajů
poskytnutých úvěrovou institucí. Pokud Vám nebude poskytnuta náhrada
v uvedených lhůtách, doporučujeme Vám obrátit se na systém pojištění
vkladů.

(2)

Celkový limit ochrany
Pokud není možné chráněný vklad vyplatit, protože úvěrová
instituce není schopna dostát svým finančním závazkům,
vyplatí vkladatele DGS. Vypláceno je maximálně €100.000,na osobu na úvěrovou instituci. To znamená, že všechny
způsobilé vklady ve stejné úvěrové instituci se za účelem
stanovení výše náhrady sečtou. Například pokud má vkladatel
na spořicím účtu částku ve výši €90.000,- a na běžném účtu
částku ve výši €20.000,-, obdrží náhradu ve výši pouze
€100.000,-.

Další důležité informace
Obecně řečeno, ochraně u Deposit Guarantee Scheme podléhají všichni
spotřebitelé a podniky. Výjimky ohledně některých vkladů jsou uvedeny na
webových stránkách Deposit Guarantee Scheme. Na Vaši žádost Vás
bude Vaše úvěrová instituce také informovat o tom, zda určité produkty
ochraně podléhají či nikoliv. Jsou-li Vaše vklady způsobilé, potvrdí tuto
skutečnost Vaše úvěrová instituce na výpisu z účtu.

(3)

Limit ochrany u společných účtů
V případě společných účtů se limit ve výši €100.000,- vztahuje
na každého vkladatele. Způsobilé vklady na účtu, k němuž
mají práva dvě či více osob z titulu členství v obchodním
společenství (business partnership), sdružení (association)
nebo seskupení obdobné povahy bez právní osobnosti se
však pro účely výpočtu limitu ve výši €100.000,- sčítají a
pohlíží se na ně jako na vklady jediného vkladatele.
V některých případech jsou způsobilé vklady, které jsou
kategorizovány jako „dočasné vysoké zůstatky“ (temporary
high balances) chráněny nad €100.000,-, a to po dobu šesti
měsíců od okamžiku, kdy příslušná částka byla připsána na
příslušný účet nebo od okamžiku, kdy se takový způsobilý
vklad stal právně převoditelným. Jde o způsobilé vklady
vztahující se k určitým událostem a skutečnostem, jako např.:
(a) určité transakce vztahující se k nákupu, prodeji nebo tzv.
„equity release“ soukromé residenční nemovitosti vkladatelem;
(b) částky vyplacené vkladateli ve spojitosti s pojistným plněním,
zraněním, invaliditou nebo postižením, nezákonným
odsouzením, nezákonným ukončením pracovního poměru,
výpovědí a starobní penzí;
(c) vkladatelův sňatek, soudní rozluka (judicial separation),
ukončení registrovaného partnerství a rozvod;
(d) částky vyplacené vkladateli v případě smrti; pohledávky na
výplatu nebo náhradu škody v případě smrti určité osoby nebo
dědické výplaty nebo výplaty z pozůstalosti zůstavitele.
Více informací je k dispozici na:
www.depositguarantee.ie

Seznam výjimek
Vklady podléhající ochraně ze strany DGS jsou kreditní zůstatky,
které vznikly jako důsledek uložení peněžních prostředků na účet
nebo v důsledku dočasné okolnosti vzniklé na základě běžné
bankovní transakce, které jsou nebo mohou být splatné v budoucnu,
a to na základě příslušných zákonných a smluvních podmínek.
Některé vklady však chráněny nejsou. Vklad není chráněn, pokud:
1. Vklad pochází z transakce, pokud v souvislosti s ní došlo k vynesení
odsuzujícího rozsudku za trestný čin související s legalizací výnosů
z trestné činnosti (praní špinavých peněz).
2. Vlastník nebo jakýkoliv beneficiální vlastník vkladu nebyl nikdy před
datem, kdy se vklad stal nedostupným, identifikován v souladu
s příslušnými předpisy proti legalizací výnosů z trestné činnosti (praní
špinavých peněz).
3. Jde o vklad některého z následujících vkladatelů:
 Úvěrová instituce (jak je tato definována v nařízení (EU) č. 575/2013)
 Finanční instituce (jak je tato definována v nařízení (EU) č. 575/2013)
 Investiční firma (jak je tato definována v zákonném nařízení Irska
(Statutory Instrument) č. 60 z roku 2007)
 Pojišťovna
 Zajišťovna
 Subjekt kolektivního investování
 Osoba veřejného práva/Úřad (Public Authority)
 Penzijní nebo důchodový fond 1
 Dluhové cenné papíry a zaknihované cenné papíry vydané úvěrovými
institucemi a odpovědnosti vycházející z tzv. „own acceptances“ a ze
směnek.

(4)

Výplata
Odpovědným systémem pojištění vkladů je:
Deposit Guarantee Scheme, Central Bank of Ireland, PO Box
11517, Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1.
Tel: 1890-777777. E-mail: info@depositguarantee.ie. Webové
stránky: www.depositguarantee.ie.
Ze systému budou vyplaceny způsobilé vklady (až do výše
€100.000,-) do 20 pracovních dnů, pokud k výplatě dojde do
31. prosince 2018; do 15 pracovních dnů, pokud k výplatě
dojde od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020; do 10
pracovních dnů, pokud k výplatě dojde od 1. ledna 2021 do
31. prosince 2023 ; a do 7 pracovních dnů, pokud k výplatě
dojde po 1. lednu 2024, za předpokladu, že se na daný případ
nevztahují příslušné výjimky.







Níže jsou uvedené vklady, kategorie vkladů nebo jiných nástrojů, které od
3. července 2015 nepodléhají ochraně:
Vklady družstevních záložen, na které má nárok sama družstevní záložna
Vklady, jejichž existenci lze prokázat pouze finančním nástrojem2 (pokud
nejde o spořící produkt, který je dokumentován depositním certifikátem
vydaným konkrétní jmenované osobě a který existuje v Členském státě
ke 2. červenci 2014)
Vklady, u kterých neexistuje nárok na výplatu 100% jistiny
Vklady, u kterých existuje nárok na výplatu 100% jistiny pouze na
základě zvláštní záruky nebo smlouvy.

Další informace týkající se výjimek jsou k dispozici
na webové stránce DGS www.depositguarantee.ie

1

Vklady malých subjektů důchodového pojištění, které provádějí vlastní administraci, nejsou nezpůsobilé.

2

Vyjmenovány v Oddílu C Přílohy 1 Směrnice 2014/65/EU

